
Poniżej znajduje się wybór aktywności, jakie podjęli pracownicy instytutów Polskiej Akademii Nauk w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 

ciągu czterech miesięcy wojny (24.02-24.06.2022).  

Wiele osób angażowało się w zbiórki darów rzeczowych dla uchodźców przebywających Polsce, zbiórki wysyłane transportami do Ukrainy, także 

przekazywanie wsparcia finansowego instytucjom pomocowym, zbiórki pieniężne na konkretne cele, zapewnianie noclegów w domach prywatnych oraz 

zakup posiłków. Pracownicy osobiście angażowali się w pomoc w przemieszczaniu się, asystowali i wspierali przy wykonywaniu niezbędnych formalności 

(nadanie numeru PESEL, zapisanie dzieci do placówek edukacyjnych itp.), a także w pomoc humanitarną. Informacje o możliwościach wsparcia 

przekazywano przez strony internetowe oraz media społecznościowe instytutów. 

Poniższa lista nie obejmuje wszystkich działań oraz wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy jednostek Akademii. 

 

 Instytut PAN Wybrane działania na rzecz obywateli z Ukrainy 

1 
Centrum Badań 
Kosmicznych  

• Udostępnienie pokoi gościnnych oraz opieki tłumacza 

• Udzielenie wszechstronnej opieki, w tym medycznej 

• Zainstalowanie na terenie CBK serwera, który został uratowany z Instytutu Radioastronomii w Charkowie (prawie 
całkowicie zniszczonego). Serwer dostępny jest z nowym, ukraińskim IP. 

• Prace nad instalacją w CBK urządzeń odbiorczych przywiezionych z ukraińskiej stacji polarnej na Antarktydzie. 

• Kontynuacja współpracy naukowej z pracownikami Instytutu charkowskiego rozproszonymi po całej Ukrainie, a także 
zatrudnienie 3 pracowników tego Instytutu w CBK 

2 Centrum Fizyki Teoretycznej 
• Zatrudnienie naukowca z Ukrainy, pomoc w znalezieniu mieszkania i zdobyciu ubezpieczenia dla zatrudnionego 

• Pośredniczenie w skierowaniu naukowców i studentów na właściwe tematycznie miejsca w innych jednostkach 

• Informowanie o sytuacji w Ukrainie i apele o pomoc podczas wystąpień konferencyjnych 



3 
Instytut Archeologii i 
Etnologii 

• Przyjęcie pracowników naukowych z Ukrainy, z czego część przedłużyła pobyty w ramach stypendiów PAN  

• Pośredniczenie w zdobywaniu stypendiów naukowych poza Polską 

• Zorganizowali we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa transport sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla 
funkcjonowania instytucji naukowych w Kijowie i poza nim 

• Stałe utrzymywanie kontaktu z partnerami ukraińskimi poznanymi w ramach projektów i reagowanie na ich bieżące i 
zmieniające się potrzeby 

4 Instytut Biochemii i Biofizyki  

• Zapewnienie ponad 1,3 tys. noclegów w pokojach gościnnych jednostki, a także opieka medyczna lekarzy zatrudnionych 
przez instytut oraz opieka psychologiczna 

• Wsparcie dzieci: w jednym z budynków instytutu została zorganizowana świetlica; organizowane są w niej zajęcia 
plastyczne, edukacyjne oraz cotygodniowe wyjścia do kin, muzeów 

• Umożliwienie przeprowadzania zdalnych zajęć dla uczniów szkół ukraińskich, poprzez zapewnienie sprzętu i możliwości 
skorzystania z łącza internetowego 

5 Instytut Biologii Medycznej • Przyjęcie dwóch badaczek z Ukrainy 

6 Instytut Biologii Ssaków  • Zatrudnienie na umowę o pracę osoby z Ukrainy i zapewnienie jej mieszkania służbowego 

7 Instytut Botaniki 

• Pozyskanie środków na pobyt w Polsce dla 3 naukowców, przedłużenie ich pobytu 

• Udostępnienie pokoju gościnnego naukowczyni oraz dzieciom 

• Zorganizowanie i przekazanie gaśnic proszkowych do Zielnika Muzeum Historii Naturalnej Ukraińskiej Akademii Nauk we 
Lwowie 

8 
Instytut Chemii 
Bioorganicznej 

• Wsparcie techniczne w rozwoju serwisów informacyjnych dla uchodźców z Ukrainy; 

• Przyjęcie naukowców na staże oraz umowy  

• Wsparcie przez pracowników w zakresie tłumaczenia rozmów i dokumentów niezbędnych do załatwienia formalności w 
urzędach i innych jednostkach administracyjnych 

• Wykonywanie w laboratorium PANGEN darmowych testów przeciwko COVID-19 dla obywatelek i obywateli Ukrainy. 

9 Instytut Chemii Organicznej 

• Tymczasowe noclegi dla 10 osób uciekających z Ukrainy w hotelu doktoranckim 

• Zatrudnienie badaczki z Ukrainy 

• Udostępnienie w marcu sali konferencyjnej na magazyn tymczasowy grupy pomagającej uchodźcom na dworcu Warszawa 
Zachodnia 



10 Instytut Dendrologii  
• Przyjęcie stypendystów w ramach wsparcia z programów krajowych 

• Zatrudnienie innych osób do pracy w Arboretum 

11 Instytut Farmakologii 

• Zatrudnienie naukowców w ramach wsparcia z programów krajowych oraz środków własnych  

• Zaproszenie naukowca celem nawiązania współpracy z National Technical University Kharkov, Polytechnic Institute i 
wygłoszenie przez niego wykładu 
 

12 Instytut Filozofii i Socjologii  

• Przyjęcie naukowców w ramach wsparcia stypendialnego PAN 

• W ramach działającej w Instytucie Szkoły Nauk Społecznych (SNS), przygotowano Academic Program for Ukrainian 
Refugees, który od maja do września 2022 r. zapewnienia doktorantom z Ukrainy stabilne warunki pracy nad ich rozprawą 
doktorską oraz możliwości przedyskutowania swoich badań z wykładowcami i studentami; otrzymują dostęp do 
pomieszczeń, biblioteki, kursów i wydarzeń naukowych GSSR 

• Organizowane są starania o stypendia dla kolejnych badaczy 

• Z inicjatywy pracowników naukowych jednostka zorganizowała kursy języka polskiego dla uchodźców 

13 
Instytut Fizjologii i Żywienia 
Zwierząt 

• Instytut podpisał umowy dwustronne o współpracy z 1) Dnipro State Medical University, 2) Bogomoletz Institute of 
Physiology NAS of Ukraine, 3) Oles Honchar Dnipro National University, 4) Ministry of Education and Science of Ukraine 

• Przyjęcie naukowczyń w ramach powyższych współprac 

14 Instytut Fizyki 

• Przyjęcie naukowców w ramach wsparcia stypendialnego krajowego oraz własnego, wraz z przedłużeniem pobytów 

• Uczestniczenie w programie „Solidarni z Ukrainą" NAWA, w ramach którego otrzymano finansowanie dla doktorant 

• Kilku kierowników grantów NCN ogłosiło miejsca dla naukowców z Ukrainy na stronie scienceforukraine.org 

• Organizacja spotkania naukowców z Ukrainy z reprezentantami National Academy of Sciences (USA). Reprezentanci NAS 
chcieli rozeznać się w dotychczasowej działalności programu BWZ, w związku z planowanym wsparciem kontynuacji 
programu przy pomocy funduszy NAS 

15 Instytut Fizyki Molekularnej  
• Przyjęcie uczonej z National Technical University of Ukraine w ramach stypendium 

• Udzielenie zgody na elastyczny czas pracy osób zaangażowanych jako wolontariusze 

16 Instytut Fizyki Jądrowej 
• Przyjęcie naukowców w ramach wsparcia krajowego wraz z przedłużeniem umowy  

• Upowszechnianie informacji na temat otwartych konkursów umożliwiających naukowcom z Ukrainy kontynuację badań 
poza swoim krajem 



17 Instytut Genetyki Roślin 

• Przyjęcie naukowców na staże naukowe oraz stypendia, a także do pracy polowej 

• W celu sformalizowania współpracy podpisano została zgodę na współpracę pomiędzy instytutem a Higher Educational 
Institution „Podillia State University”; w ramach umowy będzie można zaplanować staż naukowczyni 

• Czynnie włączono się w organizację ISPP Resilience Bursary, polegającej na przekazywaniu stypendiów naukowych dla 
fitopatologów za pośrednictwem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (PTFit) 

18 
Instytut Geografii i 
Przestrzennego 
Zagospodarowania  

• Pobyt stypendystów w ramach dofinansowań z PAN oraz innych środków krajowych 

• Zatrudnianie naukowców z Ukrainy na etat w instytucie 

19 Instytut Historii 
• Zapewnienie noclegów w pokojach gościnnych 

• Przyjęcie w ramach stypendiów dla naukowców poszkodowanych w wyniku wojny  

20 Instytut Historii Nauki  
• Realizacja stypendiów naukowych finansowanych przez PAN 

• Organizacja zbiórek rzeczowych i finansowych, a także wysyłki w rejony działań wojennych  

21 
Instytut Immunologii I 
Terapii Doświadczalnej  

• Przyjęcie w ramach stypendiów ze środków krajowych naukowczyń, zapewnienie im pokoi gościnnych instytutu 

• Wynajęcie mieszkania dla profesor Uniwersytetu w Kijowie wraz z jej rodziną z prywatnych zbiórek 4 

22 Instytut Matematyczny 

• Ogłoszono konkursy, w wyniku których dwoje naukowców znalazło zatrudnienie w jednostce, także w ramach wsparcia z 
konkursów PAN 

• Powołano funkcję koordynatora ds. uchodźców z Ukrainy, który zajmuje się stałym kontaktem z uchodźcami 

• Za pośrednictwem koordynatora składano wnioski o różnego rodzaju dofinansowania, bądź granty 

23 
Instytut Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej 

• Zaproszenie pracowniczki z Instytutu Biologii Medycyny Uniwersytetu im. Szewczenki w Kijowie 

• Przygotowania do wspólnego projektu badawczego z powyższym uniwersytetem w ramach porozumienia 

• Nieodpłatne udostępnianie pokoju gościnnego  

24 
Instytut Nauk 
Ekonomicznych 

• Przyjęcie w ramach pomocy PAN 2 badaczy, następnie kolejnych 11 w ramach programu pomocowego PAN-NAS 

• Udostępnianie dla zainteresowanych licencji krajowych do baz danych: Elsevier Science Direct Springer, Wiley, EBSCO, 
Web of Science, Scopus oraz prenumerowanych w ramach konsorcjum: Oxford University Press kolekcja Economcs and 
Finance, OECD iLibrary 



25 
Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych 

• Zatrudnienie 11 osób w ramach wsparcia stypendialnego oraz 2 w ramach bieżących projektów NCN  

• Instytut stworzył warunki do przejęcia usług i danych informatycznych instytucji naukowych z Charkowa, aby zapewnić 
ciągłość funkcjonowania tych instytucji w czasie wojny. W efekcie w infrastrukturze INTiBS funkcjonują serwisy webowe, 
systemy księgowo-płacowe i bazy danych (w tym danych naukowych) trzech jednostek NANU z Charkowa 

• Do Instytutu przeniesiona została (współfinansowana obecnie przez Instytut) redakcja wydawnictwa czasopisma „Fizika 
Nizkikh Temperatur” (Low Temperature Physics); przygotowywany jest numer specjalny poświęcony współpracy polsko – 
ukraińskiej 

26 Instytut Ochrony Przyrody 
• Przyjęcie doktorantki ze źródeł pozakrajowych  

• Przyjęcie 5 pracowników w ramach programów stypendialnych , z przedłużaniem pobytu 

27 Instytut Psychologii 
• Ufundowanie jednego 6-miesięcznego stypendium badawczego dla badaczki Ukrainy 

• Goszczenie 2 badaczek w ramach funduszy 

28 
Instytut Rozrodu Zwierząt i 
Badań Żywności  

• Zatrudnienie pracowniczki w ramach stypendium z funduszy krajowych 

• Organizacja warsztatów i pokazów dla dzieci z Ukrainy przez pracowników instytutu 

• Udostępnianie pokoi gościnnych 

29 
Instytut Rozwoju Wsi i 
Rolnictwa  

• Przyjęcie 6 badaczek z Ukrainy w ramach stypendiów 

• Gotowość do opłacenia kosztów tłumaczeń i/lub korekty artykułów naukowych składanych do krajowych i 
międzynarodowych czasopism naukowych 

• Finansowanie opłat konferencyjnych, delegacji, udziału w warsztatach 

• Zorganizowanie spotkania eksperckiego „Kształtowanie nowego, zrównoważonego systemu żywnościowego Ukrainy w 
okresie odbudowy powojennej: instytucjonalne i rynkowe zasady”, którego celem było zapoznanie się z potrzebami 
ukraińskiego rynku rolno-spożywczego oraz próba wypracowania propozycji rozwiązań 



30 
Instytut Studiów 
Politycznych  

• Przyznanie stypendiów w ramach projektu finansowanego przez MEiN 

• Pobyty 7 naukowców w ramach wsparcia PAN 

• Zatrudnienie jednego naukowca z Ukrainy - na cały etat na okres 29 miesięcy w projekcie 

• Instytut planuje także wydać monografię naukową, w języku ukraińskim, autorstwa prof. J. Szapowała oraz wydać numer 
tematyczny czasopisma naukowego. „Studia Polityczne” w języku ukraińskim 

31 Instytut Sztuki  

• Wsparcie w przygotowaniu wniosków grantowych, przyjęcie naukowców w ramach wsparcia stypendialnego PAN, NCN, 
NAWA, PIAST-PAN, a także. Udzieliliśmy wsparcia pod względem merytorycznym i formalnym w przygotowaniu wniosków 
stypendialnych rezydentura w Instytucie Teatralnym im. Z Raszewskiego w Warszawie – złożyliśmy 1 wniosek, 1 osoba 
otrzymała finansowanie 

• Otwarte zaproszenia do ukraińskich badaczy do udziału w pracy zespołów badawczych, seminariach i konferencjach 

• Organizacja konferencji on-line „Ukraina! Kultura – Sztuka – Tożsamość” 

• Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów ze środowiskami akademickimi, stosownie do specjalności badawczej 

32 Instytutu Badań Literackich  

• Przyjęcie naukowców w ramach stypendiów z PAN oraz w ramach grantów Centrum Humanistyki Cyfrowej 

• Bezpłatna nostryfikacja dyplomu doktora 

• Zbiórka pieniężna i rzeczowa dla Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki 

• Organizacja darmowego webinaru „Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole” przez Zespół „Literatura a glottodydaktyka” 
skierowanego do polskich nauczycieli w związku z licznymi problemami z adaptacją uczniów ukraińskich w polskim 
systemie oświatowym 

• Zaangażowanie w projekt międzynarodowe (ScienceForUkraine) 

33 Instytutu Fizjologii Roślin  • Pomoc finansowa oraz lokalowa dla konkretnych ukraińskich rodzin 

34 
Instytutu Metalurgii i 
Inżynierii Materiałowej 

• Przyjęcie naukowczyni wraz z rodziną – wsparcie własne, ze środków stypendialnych PAN oraz NCN  

35 
Międzynarodowy Instytut  
Mechanizmów i Maszyn 
Molekularnych 

• Uruchomienie szybkiej ścieżki rekrutacji dla naukowców uciekających z Ukrainy, promowane na stronie internetowej 
Instytutu oraz w mediach społecznościowych tej inicjatywy 



36 Instytut Slawistyki PAN 

• Przyjęcie naukowców z Ukrainy na staże w ramach programów wsparcia PAN oraz przedłużenie ich pobytów (15 osób) 

• Zatrudnienie 2 naukowców  z Ukrainy na umowy o pracę 

• Organizowanie bezpłatnych kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy, prowadzonych online przez pracowników  

• Pośredniczenie w skierowaniu naukowców na właściwe tematycznie miejsca w innych jednostkach oraz w zdobywaniu 

stypendiów naukowych poza Polską  

• Stałe utrzymywanie kontaktu z partnerami ukraińskimi, przygotowanie wspólnych projektów, reagowanie na ich bieżące i 

zmieniające się potrzeby 

 


